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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ III. 

Tisztelt bugaci lakosok! 

A kormány 2020. április 29-én szerdán arról döntött, hogy fokozatosan és szigorú menetrend 

szerint megpróbáljuk újraindítani az életet Magyarországon. Az idősek és a legfertőzöttebb 

területen élők védelmét továbbra is fenn kell tartani, ezért Budapesten és környékén továbbra 

is érvényben maradnak a kijárási korlátozások. Vidéken, így nálunk Bugacon is könnyítések 

jönnek 2020. május 4-étől, hétfőtől. NAGYON fontos, hogy a május 1-jei hosszúhétvégén még 

a korlátozások szerint kell élnünk, mert csak hétfőn nulla órától lépnek hatályba a bejelentett 

szabályok 

Az új szabályok szerint május 4-től 

 Az üzletek időkorlátozás nélkül kinyithatnak. 

 Megnyithatnak az éttermek, kávézók teraszai és kerthelyiségei, 

 Látogathatóak lesznek a szabadtéri strandok. 

 Az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön kötelező lesz betartani a másfél 

méteres távolságot és maszkot viselni, vagy valamilyen más módon eltakarni az 

arcunkat. 

 Az idősek védett vásárlási sávja (9-12) a továbbiakban megmarad, de arra kérjük az 

időseket, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon, ha mégis el kell hagyni 

otthonukat, akkor azt csak kellő körültekintéssel tegyék 

 E héten pénteken és szombaton a virágüzletek korlátozás nélkül nyitva tarthatnak, 

mert anyák napja lesz vasárnap. 

A könnyítéseket már nagyon vártuk, mert jó hatással lesz a családok mindennapjaira, a 

gazdaságra, de most még jobban kell figyelnünk a megelőzésre, mert ha nem tartjuk be az 

új szabályokat és jelentős növekedésnek indul a betegek száma, újra szigorításokra 

készülhetünk. Éppen ezért kérünk minden bugaci lakost és ide látogatót, hogy fokozottan 

tartsák be a biztonsági intézkedéseket.  

Bugacon 2020. május 4-étől KÖTELEZŐ LESZ MASZKOT VISELNI a zárt, több 

ember által használt közösségi terekben, eszerint boltokban, postán, gyógyszertárban.  

A fenti szabály betartatásában kérjük az érintett üzletek segítségét! 

Az óvoda, bölcsőde dolgozói 2020.április 1-étől, többször használatos, mosható és 

fertőtleníthető szájmaszkokat gyártottak! Ezt, ezúton is köszönjük nekik! Minden bugaci és 

alsómonostori háztartásba ingyenesen juttattunk ezekből a védőeszközökből, 2-2 darabot. A 

belterületeken mindenki megkapta, a külterületekre, -minden lakott címre- 2020. április 29-én 

postázásra kerültek.  

Van lehetőség további maszkok igénylésére, kérjük, ha valaki nem kapta meg a 2 db maszkot 

vagy az 1 ingatlanban élők száma ezt szükségessé teszi, jelezze felénk a bugacpmh@gmail.com 

e-mail címen vagy a 76/575-100-as központi telefonszámon. Mindenképpen adja meg nevét, 

címét, az egy háztartásban élők számát és az igényelt maszkok darabszámát. 

Ezeket a védőeszközöket a lehető legnagyobb körültekintéssel készítettük, de kérjük, hogy 

használat előtt mossák és fertőtlenítsék! 

mailto:bugacpmh@gmail.com


Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy egymás és a saját egészségünk védelme érdekében 

viseljük a maszkokat, ha közösségbe megyünk, boltokban, postán, gyógyszertárban. 

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra! 

 

KORONAVÍRUS TESZTEKHEZ MINTAVÉTELEZÉS 

Magyarország Kormánya az Operatív Törzs javaslata alapján arról döntött a vírus terjedésének 

megállapítása érdekében, hogy megvizsgálja az ország lakosságának átfertőzöttségét. A 

szűrővizsgálatokat Magyarország négy orvostudományi egyeteme közös járványügyi kutatás 

keretében végzi, mellyel a lakosság SARS-CoV-2 vírussal való átfertőzöttségét, esetlegesen 

már korábban lezajlott fertőzését vizsgálják. 18.000 fős reprezentatív minta került kijelölésre, 

melyből a Szegedi Tudományegyetem 4 megyéből (Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, 

Bács-Kiskun) mintegy 3.300 fő vizsgálatát kapta feladatul. A vizsgálat során hagyományos orr-

garat nyálkahártya mintavétel, vérvétel és kérdőív kitöltése történik az érintett településeken.  

A vizsgálathoz településünk is kiválasztásra került! 

Bugacon 25 főt érintően kívánnak mintát venni. A személyek kiválasztásáról információval 

nem rendelkezünk. Az érintettek levélben, adott esetben telefonon kapnak értesítést. A 

vizsgálaton csak azok vehetnek részt, akik erről hivatalos értesítést kapnak. Őket viszont kérjük, 

hogy mindenképpen vegyen részt a mintavételezésen ezzel segítve az ország lakosságának 

átfertőzöttségének megállapítását. 

A Szegedi Tudományegyetem munkatársai az alábbi időpontban és helyszínen végzik a 

mintavételt: 

Időpont: 2020. május 9. napján  14-19 óra között 

Helyszín:  MŰVELŐDÉSI HÁZ /6114 Bugac, Béke u. 27./ 

Rendezvényeinkről: 

A jelenlegi korlátozások között elmaradnak a májusi rendezvényeink, így az alsómonostori 

családi nap, valamint a június 27-ei Falunapot sem tartjuk meg.  Reméljük, hogy az augusztus 

20-ai hétvégére tervezett 3 napos ünnepségsorozatunkkal már tudjuk majd pótolni a közösségi 

élményt. Terveink szerint augusztus 20-22. között, Nemzeti ünnepünkön kívül községünk 

jubileumait is ünnepeljük. 110 éve annak, hogy Kada Elek Kecskemét város polgármestere 

portahelyeket jelölt ki a bugaci gazdák, pásztorok számára, településünk jelenlegi helyén. 70. 

éve annak, hogy önálló település lettünk és 50 éve annak, hogy nagyközségi rangot kapott 

településünk. 

Nagy kérdés, hogy megszervezésre kerülhet-e a KURULTAJ. A vészhelyzet miatt kihirdetett 

korlátozásokat - a járvány alakulása szerint- időről időre hosszabbítja meg a kormány. Ebből 

adódóan egyelőre nincs olyan jogszabály, ami megtiltana egy augusztusi rendezvényt, de ha 

halad az idő és meg-meghosszabbítják a korlátozásokat, eljuthatunk oda, hogy lesz. Csak 

bízhatunk abban, hogy a vészhelyzet akkorra megszűnik, ezért találkozhatunk a KURULTAJ 

reklámjaival. Ha bárminemű korlátozások, még akkor is hatályban lesznek, csak az operatív 

törzs engedélyével lehetséges az ünnep megtartása. Ezt a hozzájárulást pedig csak akkor adják 

ki, ha a helyiek és az idelátogatók teljes biztonsága is garantált.  

Szabó László 
polgármester 


